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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji bagi Allah SWT, rahmat dan keselamatan semoga tetap atas utusan Allah SWT 

beserta para keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya, dan tidak ada daya dan 

tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah SWT.  

Pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus didasarkan pada dinamika kebutuhan 

masyarakat, regulasi terkait pendidikan tinggi, visi dan misi perguruan tinggi, khususnya program 

studi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, Ayat (2) menegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan 

Tinggi (KPT) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan 

kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Lebih lanjut pengembangan KPT 

dirumuskan penjenjangnya dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI dalam penerapannya di jenjang pendidikan tinggi 

secara lebih rinci dirumuskan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang tercakup 

dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Untuk mencapai kompetensi lulusan, berikut ini 

Kurikulum S1 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Tribhuwana Tunggadewi Malang, yang dalam pengembangannya merujuk pada Standar Isi, 

Standar Proses, dan Standar Penilaian yang tertuang dalam SN-Dikti.  

Demikian, semoga kurikulum ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan akademik di program studi S1 Pendidikan Biologi Universitas Tribhuwana 

Tunggadewi  Malang. 

 

Malang, Desember 2017 
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I. DEFINISI KURIKULUM 

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, 

bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum adalah 

sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, 

kurikulum pada cara pandang yang lebih luas, bisa berperan sebagai : (1) Kebijakan Program 

Studi Pendidikan Biologi pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya; (2) Filosofi 

yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; (3) Patron atau Pola 

Pembelajaran; (4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam 

mencapai tujuan pembelajarannya; (5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta (6) 

Ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Kurikulum adalah salah satu kunci untuk menentukan kualitas lulusan.Oleh karena itu, maka 

setiap kurun waktu tertentu kurikulum selalu dievaluasi untuk kemudian disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar.Hal ini mencirikan sebuah 

kebijakan perubahan kurikulum dengan mengacu pada kebutuhan kondisi kekinian terhadap 

kualitas lulusan. Perubahan kurikulum disini dimaksudkan adalah perubahan dalam hal konsep 

kurikulum. Perubahan tersebut dilandasi oleh berbagai macam latar belakang, begitu juga dengan 

bentuknya. 

Perubahan kurikulum juga berarti perubahan pembelajarannya, sehingga dengan konsep 

diatas proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses 

transfer of knowledge, namun benar-benar merupakan suatu proses pembekalan yang berupa 

method of inquiry seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat.Dengan demikian 

secara jelas akan tampak pada luaran pembelajarannya, atau yang biasa disebut juga dengan 

capaian pembelajaran (learning outcomes). Perubahan kurikulum ini diharapkan dapat 

menghasilkan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang sesuai dengan societal needs, 

industrial/business needs, dan professional needs; dengan pengertian bahwa learning outcomes 

merupakan kemampuan mengintegrasikan intelectual skill, knowledge dan afektif dalam sebuah 

perilaku secara utuh. 

 Program Studi Pendidikan Biologi UNITRI sebagai pengelola pendidikan tinggi juga 

bertanggungjawab dalam menyusun kurikulum untuk peserta didiknya. Kurikulum sendiri bersifat 
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dinamis, yang oleh Program Studi Pendidikan Biologi UNITRI sesuai dengan Standar Akademik 

UNITRI, ditinjau tiap 5 tahun sekali. Pada tahun 2016, kurikulum PROGRAM STUDI Program 

Studi Pendidikan Biologi UNITRI mengadopsi penyesuaian kurikulum yang berbasis Kurikulum 

Perguruan Tinggi (KPT). 

Kurikulum yang disusun telah memuat kompetensi lulusan secara lengkap meliputi 

kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lainnya yang terumuskan secara sangat jelas. 

Kurikulum prodi Pendidikan Biologi adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang disusun 

dengan mengacu pada Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan 

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Kurikulum prodi pendidikan biologi juga disusun sesuai 

dengan visi dan misi prodi untuk menjamin keselarasan dengan tujuan prodi dengan orientasi 

untuk mempersiapkan lulusan menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. 
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II. LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM 

Penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan Biologi UNITRI yang dilakukan pada 

tahun 2016 merupakan bagian dari tinjauan kurikulum di tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan .  

A. LANDASAN YURIDIS 

Landasan yuridis yang digunakan dalam penyusunan kurikulum PS Pendidikan Biologi 

adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

e. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dosen 

h. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 

i. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Dosen 

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor 

l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 
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B. LANDASAN FILOSOFIS 

 Penyusunan kurikulum prodi Program Studi Pendidikan Biologi didasarkan atas berbagai 

filosofi seperti humanisme, esensialisme, parenialisme, idealisme, dan rekonstruktivisme sosial 

dengan pemikiran sebagai berikut. 

a. Manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan memiliki fitrah ilahi yang baik; mampu untuk 

belajar dan berlatih untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap 

cerdas, cendekia, dan mandiri. 

b. Pendidikan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasilais; bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bermartabat, berkeadilan, demokratis, dan 

menjujung tinggi nilai-nilai sosial. 

c. Pendidikan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

progresif agar dapat eksis dan berjaya dalam kehidupannya. 

d. Pendidikan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, 

kemajuan IPTEKS, dan kultur budaya bangsa Indonesia.  

e. Pendidik memiliki kompetensi profesional yang meliputi kompetensI kepribadian, sosial, 

pedagogis, dan keahlian yang sesuai dengan bidang keilmuannya dan bekerja secara 

profesional dengan prinsip ibadah, ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan 

tut wuri handayani. 

f. Lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang mandiri berwibawa, bermartabat dan 

penuh tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

C. LANDASAN TEORITIS 

Pengembangan kurikulum prodi Program Studi Pendidikan Biologi didasarkan atas ilmu 

dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut. 

a. Relevansi; kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan perkembangan IPTEKS, 

kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman. 

b. Kontinuitas; kurikulum S1 harus bersifat kontinu, terdapat keterkaitan dan penjenjangan yang 

jelas. Fleksibilitas; kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan vertikal baik 

dari segi isi maupun proses implementasinya. 
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c. Efektivitas dan efisiensi; kurikulum didesain sedemikian rupa agar efektif dan efisien di 

dalam implementasinya untuk mencapai learning outcome yang telah ditetapkan. Untuk level 

S1, misalnya, harus dapat diselesaikan dalam waktu empat tahun. 

d. Pragmatis; kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan atau 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi yang ada di prodi. 
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III. SPESIFIKASI PROGRAM 

NAMA Program Studi S-1 Pendidikan Biol ogi 

TAHUN PENDIRIAN 2016 

AKREDITASI Akreditasi Minimal (Prodi Baru) 

GELAR AKHIR Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

LEMBAGA PENGAJARAN DAN 

PEMBERI GELAR 

Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

SYARAT MASUK ● Lulus pendidikan SMU atau sederajat 
● Lulus seleksi administrasi dan tes tertulis 

(TPA dan TPU) UNITRI 

STRUKTUR Semi-paket 144 SKS 
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IV. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN BIOLOGI 

 

a. Visi Program Studi Pendidikan Biologi 

Menjadi program studi pencetak tenaga pendidik bidang biologi yang kompeten, berkualitas, dan 

berorientasi kerakyatan pada tahun 2029 

 

b. Misi Program Studi 

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

keilmuan pendidikan biologi 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis pemanfaatan potensi lokal 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kompetensi 

pendidik. 

4. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi pendidik berorientasi kerakyatan 

 

c. Tujuan Program Studi 

1. Menghasilkan tenaga pendidik biologi yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional melalui pendidikan tinggi yang berkualitas; 

2. Menghasilkan kurikulum pendidikan biologi yang inovatif, dinamis dan adaptif terhadap 

dinamika perkembangan IPTEKS secara global; 

3. Mengembangkan metode pembelajaran inovatif di bidang pendidikan biologi sebagai 

menanamkan kompetensi pendidik pada diri lulusan; 

4. Menghasilkan karya penelitian aplikatif di bidang pendidikan biologi berbasis potensi dan 

nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun budaya masyarakat ilmiah; 

5. Menghasilkan layanan IPTEKS di bidang pendidikan biologi yang aplikatif, adaptif dan 

berkontribusi sebagai solusi masalah pendidikan nasional; 
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6. Menjalin kerjasama kemitraan sinergis dengan alumni dan pemangku kepentingan secara 

luas dalam rangka pengembangan konsep pemecahan masalah masyarakat di bidang 

pendidikan biologi berbasis nilai-nilai kearifan lokal melalui pendekatan ilmiah yang 

berkelanjutan; 

7. Menjadi institusi penyelenggara pendidikan di bidang keilmuan pendidikan biologi yang 

dinamis dalam menerapkan dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi melalui 

peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana pembelajaran; 

8. Menjadi institusi penyelenggara pendidikan di bidang keilmuan pendidikan biologi yang 

menerapkan dan mengembangkan tata kelola baik, berprinsip pada azas: nirlaba, 

peningkatan mutu berkelanjutan, kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, 

keadilan, kolegialitas, subsidiaritas dan tanpa keberpihakan. 

 

d. Sasaran Program Studi Pendidikan Biologi  

1. Dihasilkannya tenaga pendidik biologi yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional; 

2. Dihasilkannya kurikulum pendidikan biologi yang inovatif; 

3. Berkembangnya kurikulum pendidikan biologi yang dinamis dan adaptif terhadap dinamika 

perkembangan IPTEKS; 

4. Berkembangnya metode pembelajaran inovatif di bidang pendidikan biologi; 

5. Dihasilkannya karya penelitian aplikatif di bidang pendidikan biologi berbasis potensi dan 

nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya ilmiah; 

6. Dihasilkannya layanan IPTEKS di bidang pendidikan biologi yang aplikatif dan adaptif 

terhadap dinamika masyarakat; 

7. Terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi SDM melalui peningkatan relevansi profesional 

Prodi Pendidikan Biologi FIP UNITRI sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran; 

8. Terjalinnya kerjasama kemitraan sinergis secara berkelanjutan dengan alumni dan pemangku 

kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, yang saling menguntungkan serta 

menjunjung tinggi nilai etis, moral dan kebersamaan; 

9. Meningkatnya kapasitas unit tata kelola Prodi Pendidikan Biologi FIP UNITRI dalam 

menerapkan dan mengembangkan sistem mutu pendidikan yang berorientasi melampaui 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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10. Terpenuhinya sarana, prasarana dan optimalisasi sumber daya pembelajaran untuk 

menunjang efektifitas proses serta suasana akademik yang kondusif, dalam upaya 

penjaminan mutu pembelajaran; 

11. Terlaksananya sistem tata pamong Prodi Pendidikan Biologi FIP UNITRI yang taat azas 

sebagai wujud tata kelola baik dan efektif; 

12. Tersedianya program sistem informasi manajemen yang menjamin implementasi tata kelola 

baik dan efektif dalam membangun kepercayaan publik. 

 

Sejalan dengan strategi pencapaian PS Pendidikan Biologi pada Tabel 1, berikut dijelaskan 

pengembangan strategi pada masa mendatang PS Manajemen. 

Tujuan 1: Menghasilkan tenaga pendidik biologi yang memiliki kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional melalui pendidikan tinggi yang berkualitas; 

Sasaran 1 : Dihasilkannya tenaga pendidik biologi yang memiliki 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; 

 

Tujuan 2: Menghasilkan kurikulum pendidikan biologi yang inovatif, dinamis dan adaptif 

terhadap dinamika perkembangan IPTEKS secara global; 

Sasaran 1: Dihasilkannya kurikulum pendidikan biologi yang inovatif 

Sasaran 2: Berkembangnya kurikulum pendidikan biologi yang dinamis dan adaptif 

terhadap dinamika perkembangan IPTEKS; 

 

Tujuan 3: Mengembangkan metode pembelajaran inovatif di bidang pendidikan biologi sebagai 

menanamkan kompetensi pendidik pada diri lulusan;. 

Sasaran 1: Berkembangnya metode pembelajaran inovatif di bidang pendidikan 

biologi; 

Tujuan 4: Menghasilkan karya penelitian aplikatif di bidang pendidikan biologi 

berbasis potensi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun budaya 

masyarakat ilmiah; 

Sasaran 1: Dihasilkannya karya penelitian aplikatif di bidang pendidikan 
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biologi berbasis potensi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam 

budaya ilmiah; 

Tujuan 5: Menghasilkan layanan IPTEKS di bidang pendidikan biologi yang aplikatif, adaptif dan 

berkontribusi sebagai solusi masalah pendidikan nasional; 

 Sasaran 1:    Dihasilkannya layanan IPTEKS di bidang pendidikan biologi  

     yang aplikatif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat 

Sasaran 2: Terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi SDM melalui peningkatan 

relevansi profesional Prodi Pendidikan Biologi FIP UNITRI sebagai 

upaya penjaminan mutu pembelajaran; 

Tujuan 6: Menjalin kerjasama kemitraan sinergis dengan alumni dan pemangku kepentingan 

secara luas dalam rangka pengembangan konsep pemecahan masalah masyarakat di 

bidang pendidikan biologi berbasis nilai-nilai kearifan lokal melalui pendekatan ilmiah 

yang berkelanjutan; 

 Sasaran 1: Terjalinnya kerjasama kemitraan sinergis secara berkelanjutan  

  dengan alumni dan pemangku kepentingan, baik di dalam     

   maupun luar negeri, yang saling menguntungkan serta  

   menjunjung tinggi nilai etis, moral dan kebersamaan 

Tujuan 7: Menjadi institusi penyelenggara pendidikan di bidang keilmuan pendidikan biologi 

yang dinamis dalam menerapkan dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi 

melalui peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana pembelajaran 

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas unit tata kelola Prodi Pendidikan  

  Biologi FIP UNITRI dalam menerapkan dan mengembangkan    

  sistem mutu pendidikan yang berorientasi melampaui Standar  

  Nasional Pendidikan Tinggi 

 Sasaran 2 : Terpenuhinya sarana, prasarana dan optimalisasi sumber daya  

    pembelajaran untuk menunjang efektifitas proses serta suasana  

    akademik yang kondusif, dalam upaya penjaminan mutu  

    pembelajaran 

Tujuan 8 : Menjadi institusi penyelenggara pendidikan di bidang keilmuan pendidikan biologi 

yang menerapkan dan mengembangkan tata kelola baik, berprinsip pada azas: nirlaba, 

peningkatan mutu berkelanjutan, kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, 
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tanggungjawab, keadilan, kolegialitas, subsidiaritas dan tanpa keberpihakan 

Sasaran 1 : Terlaksananya sistem tata pamong Prodi Pendidikan Biologi 

FIP UNITRI yang taat azas sebagai wujud tata kelola baik dan 

efektif; 

Sasaran 2: Tersedianya program sistem informasi manajemen yang menjamin 

implementasi tata kelola baik dan efektif dalam membangun 

kepercayaan publik 
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VI. PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 

BIOLOGI 

a. Profil Lulusan 

No Profil Deskripsi 

1 Pendidik Biologi 

Pendidik yang memiliki kompetensi dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran serta melakukan perbaikan 

pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan 

perkembangan keilmuan biologi, berbagai teori 

belajar terkini, serta perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

2 Peneliti Pemula 

Peneliti yang memiliki kepekaan terhadap 

permasalahan pendidikan biologi serta mampu 

merumuskan pemecahan masalah melalui metode 

penelitian yang rasional secara kolaboratif. 
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VII. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

NO ASPEK CAPAIAN PEMBELAJARAN 

1 Sikap 
1.1 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius 

1.2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 

1.3 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

1.4 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 

air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 

negara dan bangsa 

1.5 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain 

1.6 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan 

1.7 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara 

1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

1.9 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri 

1.10 
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan 

2 Keterampilan 

Umum 

2.1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

2.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

2.3 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 

atau kritik seni. 
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2.4 

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di 

atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

2.5 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data. 

2.6 

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun 

di luar lembaganya. 

2.7 

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya. 

2.8 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok 

kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri. 

2.9 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 

dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

3 Keterampilan 

Khusus 

3.1 

Mampu merancang  pembelajaran biologi berdasarkan pada 

Standar Nasional Pendidikan sehingga menghasilkan desain 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan IPTEKS, 

perkembangan peserta didik, dan karakteristik 

lingkungannya. 

3.2 

Mampu melaksanakan pembelajaran biologi dengan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dengan 

memanfaatkan IPTEKS sehingga peserta didik mampu 

mencapai tujuan pendidikan. 

3.3 

Mampu mengevaluasi proses dan hasil belajar biologi 

berdasarkan pada prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi yang 

tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan sehingga 

menghasilkan data yang berguna untuk berbagai tujuan. 

3.4 

Mampu memecahkan masalah pembelajaran biologi melalui 

penelitian  sesuai dengan perkembangan  IPTEKS, 

perkembangan peserta didik, dan karakteristik lingkungan. 

3.5 

Mampu mengkomunikasikan hasil-hasil pemecahan masalah 

pembelajaran biologi dalam berbagai forum formal maupun 

informal untuk membantu upaya peningkatan mutu 

pembelajaran biologi. 
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3.6 

Mampu mengambil keputusan hasil belajar peserta didik 

dalam pembelajaran biologi, pemberian tindak lanjut serta 

pelaporannya,  berdasarkan analisis data asesmen 

3.7 

Mampu mengambil keputusan perbaikan mutu pembelajaran 

biologi di kelas maupun di sekolah berdasarkan hasil refleksi 

pembelajaran yang dilakukan secara mandiri maupun 

kolaboratif. 

3.8 

Mampu bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai guru 

serta menunjukkan menunjukkan etos kerja dan tanggung 

jawab yang tinggi, rasa bangga dan percaya diri menjadi guru, 

dan berkomunikasi secara efektif, berlandaskan kode etik 

guru, baik di kelas, sekolah, maupun di masyarakat. 

3.9 

Mampu menyelenggarakan proses belajar dan mengajar bagi 

seluruh lapisan masyarakat yang majemuk berbasis 

pendekatan multikultural. 

3.10 
Mampu mengidentifikasi kearifan lokal daerah dan 

mengembangkannya menjadi sumber belajar 

4 Penguasaan 

Pengetahuan 4.1 

Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar biologi 

melalui kerja ilmiah minimal sesuai dengan kedalaman dan 

keluasan bagi pembelajaran biologi di sekolah 

4.2 

Menguasai teori dan prinsip-prinsip pendidikan yang 

mendalam sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan 

materi biologi dalam pendidikan terkini 

4.3 

Menguasai konsep dasar penelitian pendidikan melalui 

praktik sehingga memiliki pemahaman yang utuh tentang 

pemecahan masalah melalui penelitian pendidikan 
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 VIII. BAHAN KAJIAN 
Kode Bahan Kajian 

BK1 Dasar beragama 

BK2 Konsep ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat 

BK3 Ejaan yang Disempurnakan 

BK4 Tata Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya Ilmiah 

BK5 Tata Bahasa Indonesia dalam Percakapan Formal 

BK6 Tata Bahasa Inggris dalam Penulisan Karya Ilmiah 

BK7 Tata Bahasa Inggris dalam Percakapan Formal 

BK8 Konsep dasar pendidikan 

BK9 Sejarah pendidikan di Indonesia 

BK10 Standar pendidikan Indonesia 

BK11 Dasar kimia organik 

BK12 Reaksi kimia pada makhuk hidup 

BK13 Dasar ilmu fisika  

BK14 Peristiwa fisika yang mendukung kehidupan makhluk hidup 

BK15 Kalkulus 

BK16 Jenis laboratorium 

BK17 Rancangan dan tata letak laboratorium 

BK18 Alat dan bahan dalam laboratorium 

BK19 Standar keselamatan penggunaan laboratorium 

BK20 Dasar ilmu biologi 

BK21 Kajian dalam biologi 

BK22 Klasifikasi makhluk hidup 

BK23 Sejarah pencasila 

BK24 Pengamalan Pancasila dalam kehidupan 

BK25 Dasar kewirausahaan  
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BK26 Kepemimpinan dalam bisnis 

BK27 Pengembangan produk dan inovasi 

BK28 Dasar penulisan karya ilmiah 

BK29 Tata bahasa dalam penulisan karya ilmiah 

BK30 Struktur penulisan karya ilmiah 

BK31 Teknik penulisan dengan word processor 

BK32 Konsep dasar belajar 

BK33 Konsep dasar pembelajaran dalam pendidikan 

BK34 Teori belajar dan pembelajaran 

BK35 Statistik deskriptif 

BK36 Statistik inferensial 

BK37 Statistik dalam penelitian pendidikan 

BK38 Teknik penggunaan SPSS 

BK39 Proses kimia dalam proses makhluk hidup 

BK40 Metabolisme nutrisi dalam tubuh makhluk hidup 

BK41 Struktur sel 

BK42 Komponen sel 

BK43 Fungsi komponen sel makhluk hidup 

BK44 Metabolisme sel 

BK45 Klasifikasi avertebrata 

BK46 Karakteristik kelas avertebrata 

BK47 Dasar pengelompokan tumbuhan berdasarkan karakter morfologi 

BK48 Dasar penamaan tumbuhan berdasarkan karakter morfologi 

BK49 Bagian-bagian tubuh tumbuhan 

BK50 Teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar peserta didik 

BK51 Proses belajar peserta didik 

BK52 Situasi belajar yang mempengaruhi peserta didik 
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BK53 
Pengertian dan perbedaan pendekatan pembelajaran, strategi, metode, 

teknik, model pembelajaran di sekolah 

BK54 metode pembelajaran biologi dan penerapannya 

BK55 strategi dan model pembelajaran biologi dan penerapannya 

BK56 Konsep dan Karakteristik Perkembangan Peserta Didik 

BK57 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Peserta Didik 

BK58 Struktur jaringan makhluk hidup 

BK59 Klasifikasi vertebrata 

BK60 Karakteristik kelas vertebrata 

BK61 Letak dan fungsi organ dalam pada tumbuhan 

BK62 Klasifikasi cryptogamae 

BK63 Karakteristik kelas cryptogamae 

BK64 Prinsip demokrasi 

BK65 Hak dan kewajiban warga negara 

BK66 Konsep dasar hukum 

BK67 Politik dan strategi nasional 

BK68 Wawasan keangsaan 

BK69 Ragam budaya Indonesia 

BK70 Dasar sosial kemasyarakatan 

BK71 Nilai budaya Indonesia 

BK72 Klasifikasi cryptogamae 

BK73 Karakteristik kelas cryptogamae 

BK74 Jenis dan klasifikasi organisme mikroskopik 

BK75 Pemanfaatan mikroba dalam kehidupan sehari-hari 

BK76 Materi genetik  

BK77 Peran materi genetik dalam menentukan sifat sel 

BK78 Rekayasa genetika 

BK79 Alat perkembangbiakan tumbuhan 
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BK80 Proses perkembangbiakan tumbuhan 

BK81 Perkembangan tumbuhan 

BK82 Perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pembelajaran 

BK83 komunikasi efektif dalam pembelajaran 

BK84 Pengelolaan kelas 

BK85 Penggunaan media pembelajaran 

BK86 Peran keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat 

BK87 Permasalahan dalam pendidikan terkait keberagaman budaya 

BK88 Strategi mengatasi permasalahan multikultural dalam pendidikan 

BK89 Teori dan prinsip evolusi 

BK90 Konsep mutasi dan perubahan makhluk hidup 

BK91 Transportasi antar membran sel 

BK92 Konsep fotosintesis 

BK93 Respirasi sel tumbuhan 

BK94 Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan 

BK95 Gerak pada tumbuhan 

BK96 Teori dan prinsip pengembangan kurikulum 

BK97 kajian kurikulum pendidikan menengah di Indonesia 

BK98 Teori, metode, pendekatan dan teknik pengambilan data dalam penelitian 

BK99 Analisa data penelitian 

BK100 Alat perkembangbiakan hewan 

BK101 Proses perkembangbiakan hewan 

BK102 Perkembangan hewan 

BK103 
Fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari organ, jaringan, dan sistem-sistem 

fisiologis hewan 

BK104 Gangguan yang terjadi dalam prosess fisiologi hewan 

BK105 Teknik penulisan proposal penelitian 

BK106 Aplikasi perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran di kelas 
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BK107 Aplikasi ilmu pengetahuan dalam rangkan pengabdian kepada masyarakat 

BK108 Penulisan laporan hasil penelitian 

BK109 Publikasi hasil penelitian dalam forum ilmiah 

BK110 Konsep dasar perbaikan proses pembelajaran 

BK111 Konsep dasar pembelajaran biologi di laboratorium 

BK112 Bahasa inggris untuk pembelajaran bilingual 

BK113 Prinsip dan aplikasi penelitian tindakan kelas dan lesson study 

BK114 Prinsip dan aplikasi budidaya hewan ternak 

BK115 Prinsip dan aplikasi urban farming 

BK116 Prinsip dasar konservasi makhluk hidup 

BK117 Prinsip dan aplikasi pembuatan awetan kering 

BK118 Prinsip dan aplikasi bioremediasi untuk lahan tercemar 

BK119 Pemanfaatan tumbuhan lokal dalam kehidupan 

BK120 Prinsip dasar gizi dan pangan  

BK121 Manajemen sekolah 

BK122 Teknik publikasi ilmiah dalam jurnal dan prosiding 

BK123 Permasalahan dalam standar pendidikan dasar dan menengah 

BK124 Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran (blended learning) 
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IX. DAFTAR MATA KULIAH 

Kode MK Nama Mata Kuliah   Bahan Kajian 
Kode 
Bahan 
Kajian 

MK1 Pendidikan Agama 
Dasar beragama BK1 

Konsep ajaran agama dalam kehidupan 
bermasyarakat BK2 

MK2 Bahasa Indonesia 

Ejaan yang Disempurnakan BK3 

Tata Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya 
Ilmiah BK4 

Tata Bahasa Indonesia dalam Percakapan 
Formal BK5 

MK3 Bahasa Inggris 
Tata Bahasa Inggris dalam Penulisan Karya 
Ilmiah BK6 

Tata Bahasa Inggris dalam Percakapan Formal BK7 

MK4 Pengantar Pendidikan 
Konsep dasar pendidikan BK8 

Sejarah pendidikan di Indonesia BK9 

Standar pendidikan Indonesia BK10 

MK5 Kimia Dasar Dasar kimia organik BK11 

Reaksi kimia pada makhuk hidup BK12 

MK6 Fisika Dasar 
Dasar ilmu fisika  BK13 

Peristiwa fisika yang mendukung kehidupan 
makhluk hidup BK14 

MK7 Matematika Dasar Kalkulus BK15 

MK8 Teknik Laboratorium 

Jenis laboratorium BK16 

Rancangan dan tata letak laboratorium BK17 

Alat dan bahan dalam laboratorium BK18 

Standar keselamatan penggunaan 
laboratorium BK19 

MK9 Biologi Umum 

Dasar ilmu biologi BK20 

Kajian dalam biologi BK21 

Klasifikasi makhluk hidup BK22 

MK10 Pendidikan Pancasila 
Sejarah pencasila BK23 

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan BK24 

MK11 Kewirausahaan 

Dasar kewirausahaan  BK25 

Kepemimpinan dalam bisnis BK26 

Pengembangan produk dan inovasi BK27 

MK12 Penulisan Karya Ilmiah 

Dasar penulisan karya ilmiah BK28 

Tata bahasa dalam penulisan karya ilmiah BK29 

Struktur penulisan karya ilmiah BK30 

Teknik penulisan dengan word processor BK31 

MK13 Belajar dan Pembelajaran 

Konsep dasar belajar BK32 

Konsep dasar pembelajaran dalam pendidikan BK33 

Teori belajar dan pembelajaran BK34 

MK14 Statistika Statistik deskriptif BK35 
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Statistik inferensial BK36 

Statistik dalam penelitian pendidikan BK37 

Teknik penggunaan SPSS BK38 

MK15 Biokimia 
Proses kimia dalam proses makhluk hidup BK39 

Metabolisme nutrisi dalam tubuh makhluk 
hidup BK40 

MK16 Biologi Sel 

Struktur sel BK41 

Komponen sel BK42 

Fungsi komponen sel makhluk hidup BK43 

Metabolisme sel BK44 

MK17 Keanekaragaman Avertebrata 
Klasifikasi avertebrata BK45 

Karakteristik kelas avertebrata BK46 

MK18 Morfologi Tumbuhan 

Dasar pengelompokan tumbuhan berdasarkan 
karakter morfologi BK47 

Dasar penamaan tumbuhan berdasarkan 
karakter morfologi BK48 

Bagian-bagian tubuh tumbuhan BK49 

MK19 

Psikologi Pendidikan 

Teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas 
perilaku belajar peserta didik BK50 

Proses belajar peserta didik BK51 

Situasi belajar yang mempengaruhi peserta 
didik BK52 

MK20 Strategi Belajar Mengajar 

Pengertian dan perbedaan pendekatan 
pembelajaran, strategi, metode, teknik, model 
pembelajaran di sekolah BK53 

metode pembelajaran biologi dan 
penerapannya BK54 

strategi dan model pembelajaran biologi dan 
penerapannya BK55 

MK21 Perkembangan Peserta Didik 

Konsep dan Karakteristik Perkembangan 
Peserta Didik BK56 

Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan 
Peserta Didik BK57 

MK22 Histologi Struktur jaringan makhluk hidup BK58 

MK23 Keanekaragaman Vertebrata 
Klasifikasi vertebrata BK59 

Karakteristik kelas vertebrata BK60 

MK24 Anatomi Tumbuhan Letak dan fungsi organ dalam pada tumbuhan BK61 

MK25 Keanekaragaman Cryptogamae Klasifikasi cryptogamae BK62 

Karakteristik kelas cryptogamae BK63 

MK26 Pendidikan Kewarganegaraan 

Prinsip demokrasi BK64 

Hak dan kewajiban warga negara BK65 

Konsep dasar hukum BK66 

Politik dan strategi nasional BK67 

MK27 
Wawasan Sosial Budaya 

Indonesia 

Wawasan keangsaan BK68 

Ragam budaya Indonesia BK69 

Dasar sosial kemasyarakatan BK70 

Nilai budaya Indonesia BK71 
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MK28 
Keanekaragaman 
Phanerogamae 

Klasifikasi cryptogamae BK72 

Karakteristik kelas cryptogamae BK73 

MK29 Mikrobiologi 
Jenis dan klasifikasi organisme mikroskopik BK74 

Pemanfaatan mikroba dalam kehidupan 
sehari-hari BK75 

MK30 Genetika 

Materi genetik  BK76 

Peran materi genetik dalam menentukan sifat 
sel BK77 

Rekayasa genetika BK78 

MK31 
Embriologi dan Reproduksi 

Tumbuhan 

Alat perkembangbiakan tumbuhan BK79 

Proses perkembangbiakan tumbuhan BK80 

Perkembangan tumbuhan BK81 

MK32 Kemampuan Dasar Mengajar 

Perencanaan, pengelolaan dan evaluasi 
kegiatan pembelajaran BK82 

komunikasi efektif dalam pembelajaran BK83 

Pengelolaan kelas BK84 

Penggunaan media pembelajaran BK85 

MK33 Pendidikan Multikultural 

Peran keberagaman budaya dalam kehidupan 
bermasyarakat BK86 

Permasalahan dalam pendidikan terkait 
keberagaman budaya BK87 

Strategi mengatasi permasalahan multikultural 
dalam pendidikan BK88 

MK34 Evolusi 
Teori dan prinsip evolusi BK89 

Konsep mutasi dan perubahan makhluk hidup BK90 

MK35 Fisiologi Tumbuhan 

Transportasi antar membran sel BK91 

Konsep fotosintesis BK92 

Respirasi sel tumbuhan BK93 

Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan BK94 

Gerak pada tumbuhan BK95 

MK36 
Pengembangan Kurikulum 

Biologi 

Teori dan prinsip pengembangan kurikulum BK96 

kajian kurikulum pendidikan menengah di 
Indonesia BK97 

MK37 Metode Penelitian 
Teori, metode, pendekatan dan teknik 
pengambilan data dalam penelitian BK98 

Analisa data penelitian BK99 

MK38 
Embriologi dan Reproduksi 

Hewan 

Alat perkembangbiakan hewan BK100 

Proses perkembangbiakan hewan BK101 

Perkembangan hewan BK102 

MK39 Fisiologi Hewan  

Fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari organ, 
jaringan, dan sistem-sistem fisiologis hewan BK103 

Gangguan yang terjadi dalam prosess fisiologi 
hewan BK104 

MK40 Seminar Proposal  Teknik penulisan proposal penelitian BK105 

MK41 
Praktek Pengalaman Lapangan 

(PPL) 
Aplikasi perencanaan, pengelolaan, dan 
evaluasi pembelajaran di kelas BK106 
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MK42 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Aplikasi ilmu pengetahuan dalam rangkan 
pengabdian kepada masyarakat BK107 

MK43 Skripsi Penulisan laporan hasil penelitian BK108 

Publikasi hasil penelitian dalam forum ilmiah BK109 

MK44 Pengajaran Remedial*) Konsep dasar perbaikan proses pembelajaran BK110 

MK45 Pembelajaran Laboratorium*) 
Konsep dasar pembelajaran biologi di 
laboratorium BK111 

MK46 English for Biology Teacher Bahasa inggris untuk pembelajaran bilingual BK112 

MK47 PTK dan Lesson Study 
Prinsip dan aplikasi penelitian tindakan kelas 
dan lesson study BK113 

MK48 
Budidaya Hewan dan Ragam 
Ternak*) Prinsip dan aplikasi budidaya hewan ternak BK114 

MK49 Urban Farming*) Prinsip dan aplikasi urban farming BK115 

MK50 Biokonservasi*) Prinsip dasar konservasi makhluk hidup BK116 

MK51 Mikroteknik*) Prinsip dan aplikasi pembuatan awetan kering BK117 

MK52 Bioremediasi*) 
Prinsip dan aplikasi bioremediasi untuk lahan 
tercemar BK118 

MK53 Etnobotani*) Pemanfaatan tumbuhan lokal dalam kehidupan BK119 

MK54 Gizi dan Pangan Prinsip dasar gizi dan pangan  BK120 

MK55 Manajemen Berbasis Sekolah*) Manajemen sekolah BK121 

MK56 Pengantar Publikasi Ilmiah 
Teknik publikasi ilmiah dalam jurnal dan 
prosiding BK122 

MK57 Problematika Pendidikan 
Permasalahan dalam standar pendidikan dasar 
dan menengah BK123 

MK58 Pembelajaran Berbasis IT 
Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran 
(blended learning) BK124 
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X. DESKRIPSI MATA KULIAH 
Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, 

Pendidikan Agama Hindhu dan Pendidikan Agama Budha (2 sks) 

Matakuliah Pendidikan Agama mempelajari pengertian agama, Tuhan yang Maha Esa dan 

ketuhanan sehingga mahasiswa dapat menumbuhkan kesadaraan untuk taat pada agama, memiliki 

etos yang mencerminkan nilai-nilai dalam agama, seta turut berpartisipasi aktif dalam rangka 

pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. 

 

Bahasa Indonesia (2 sks) 

Matakuliah Bahasa Indonesia mempelajari keterampilan penggunaan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar secara lisan dan tulis dalam pengungkapan dalam kegiatan pembelajaran dan penulisan 

karya ilmiah. Mempelajari pula keterampilan menulis baik berupa makalah, daftar pustaka, serta 

karya ilmiah. Mahasiswa dituntut dapat mamahami penerapan ejaan yang baik dan benar, bentukan 

kata/istilah serta keefektifan bahasa saat penggunaan dalam kalimat, penyusunan karya ilmiah, 

baik pada tahap pra penulisan, penulisan dan penyuntingan. 

 

Bahasa Inggris (2 sks) 

Matakuliah Bahasa Inggris mempelajari tentang keterampilan penggunaan bahasa Inggris meliputi 

writing, reading, conversation dan translation. Mahasiswa dituntut dapat memahami kebutuhan 

penggunaan bahasa Inggris untuk mendukung dalam memahami literatur berbahasa Inggris serta 

mendukung profesionalismenya sebagai calon pendidik. 

 

Teknik Laboratorium (3 sks) 

Matakuliah Teknik Laboratorium mengajak mahasiswa untuk mempelajari prinsip kerja dalam 

laboratorium IPA dan laboratorium Biologi melalui prototype rancangan laboratorium serta 

praktik mengelola kegiatan di Laboratorium. 
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Kimia Dasar (2 sks) 

Matakuliah Kimia Dasar diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu mengaitkan konsep 

kimia dengan fenomena biologi dalam skala seluler dan molekuler dan menyampaikan analisisnya 

secara sistematis serta bersikap ilmiah sebagai dasar pengembangan profesinya 

 

Fisika Dasar (2 sks) 

Matakuliah Fisika Dasar bertujuan agar mahasiswa dapat memahami gejala-gejala fisika dan 

kaitannya dalam bidang biologi. Kajian yang dipelajari meliputi besaran dan pengukuran, teori 

ralat sederhana, penyajian hasil ukur, analisis dimensional, kinematika dan dinamika partikel dan 

beberapa hukum fisika yang berkaitan dengan bidang keilmuan biologi. 

 

Matematika Dasar (2 sks) 

Matakuliah Matematika Dasar mempelajari fungsi, kontinuitas, nilai ekstrim, limit, turunan, 

turunan fungsi, integral, trigonometri dan matiks dalam kaitannya dengan aplikasi secara biologis. 

 

Biologi Umum (3 sks) 

Matakuliah Biologi Umum mempelajari prinsip dan konsep biologi meliputi cakupan ilmu biologi, 

cara mempelajarinya, biologi sebagai ilmu dasar dan organisasi kehidupan. Kajian konsep biologi 

yang dibahas meliputi biologi sel, molekuler, biosistematik, anatomi, fisiologi, pertumbuhan dan 

perkembangan, mikrobiologi, genetika dan evousi, ekologi serta bioteknologi dan aplikasinya.  

 

Pengantar Pendidikan (2 sks) 

Matakuliah Pengantar Pendidikan mempelajari wawasan pendidikan terkait pemahaman terhadap 

hakikat manusia, hakikat pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi manusia. Mahasiswa juga 

diajak untuk mempelajari bagaimana sejarah pendidikan nasional, aliran pendidikan dan sistem 

pendidikan nasional. 

 

Pendidikan Pancasila (2 sks) 

Matakuliah Pendidikan Pancasila mempelajari sistem ketatanegaraan, dinamika pelaksanaan UUD 

1945 dan perkembangan paham kebangsaan di Indonesia. 
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Kewirausahaan (2 sks) 

Matakuliah Kewirausahaan mempelajari kiat-kiat untuk menumbuhkan jiwa enterpreneurship 

dalam diri peserta didik.  Kajian yang dipelajari adalah menganalisis peluang usaha berbasis 

bidang biologi dan pendidikan. 

 

Penulisan Karya Ilmiah (2 sks) 

Matakuliah Penulisan Karya Ilmiah mempelajari tentang macam-macam karya tulis ilmiah, kode 

etik penulisan karya tulis ilmiah, format penulisan ilmiah, penulisan daftar pustaka, penyajian 

tabel, grafik, dan gambar, strategi pemilihan artikel dan teknik mensitasi artikel. Melalui 

matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mempunyai keterampilan khususnya dalam membuat 

karya tulis ilmiah berdasarkan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh universitas. 

 

Belajar dan Pembelajaran (3 sks) 

Matakuliah Belajar dan Pembelajaran mempelajari penerapan kurikulum pendidikan dasar hingga 

menengah atas di Indonesia khususnya dalam penerapan Pembelajaran Sains dan Biologi 

berdasarkan nilai filosofi dan hakikat pembelajaran dan metode pembelajaran yang efektif. 

 

Statistika (2 sks) 

Matakuliah Statistika mempelajari konsep dan aplikasi statistika sebagai alat bantu perhitungan 

dalam penelitian biologi dan terapannya. Kajian yang dilakukan meliputi pengertian, kerangka 

dasar berpikir, data dan sajian data, variabel, penyajian data dan uji statistika dalam kaitannya 

dengan penelitian. 

 

Biokimia (2 sks) 

Matakuliah Biokimia mempelajari struktur kimia komponen penyusun tubuh organisme, proses 

kimia yang terjadi dalam metabolisme, organel yang terkait didalamnya serta kelainan yang timbul 

akibat gangguan metabolisme. 

 

Biologi Sel (2 sks) 

Matakuliah Biologi Sel mempelajari tentang konsep dan prinsip dari struktur dan fungsi sel serta 

keterkaitannya fungsi organel yang satu dengan yang lainnya sehingga dipahami bahwa sel 
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merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Materi yang dipelajari yaitu 

struktur sel virus, sel prokariotik dan eukariotik; struktur dan fungsi dari dinding sel dan membran 

plasma; hubungan antar sel; struktur dan fungsi organel re, badan golgi, kloroplas, mitokondria, 

badan mikro, lisosom; struktur dan fungsi inti sel; sitoskeleton, ribosom, silia, flagella, sentriol; 

pembelahan, pertumbuhan, dan diferensiasi sel. 

 

Morfologi Tumbuhan (3 sks) 

Matakuliah Morfologi Tumbuhan mata kuliah yang membahas pengertian organ vegetatif pada 

tumbuhan , memahami ciri, fungsi, perkembangan, bagian-bagian batang, daun, akar, bunga dan 

buah serta modifikasinya. Mahasiswa diharapkan dapat memahami, menerapkan dan 

mengkomunikasikan pengetahuan yangberhubungan dengan ciri, fungsi dan perkembangan organ 

pada tumbuhan. 

 

Keanekaragaman Avertebrata (3 sks) 

Matakuliah Zoologi Avertebrata mempelajari konsep-konsep dan prinsip dasar taksonomi, 

nomenklatur, dan klasifikasi hewan avertebrata (tidak bertulang belakang) berdasarkan ciri-cirinya 

serta  membuat sistem klasifikasi hewan berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan secara benar 

berdasarkan prosedur ilmiah. 

 

Psikologi Pendidikan (2 sks) 

Matakuliah Psikologi Pendidikan mempelajari konsep dasar gejala manusia dalam bidang 

pendidikan dan penerapannya, yang meliputi konsep dasarpsikologi pendidikan, bentuk-bentuk 

gejala psikis, perbedaan individu, belajar dan pembelajaran, evaluasi hasil belajar serta 

diagnostikkesulitan belajar. 

 

Perkembangan Peserta Didik (3 sks) 

Matakuliah Perkembangan Peserta Didik mempelajari tentang konsep dasar perkembangan, 

hukum/prinsip perkembangan, variasi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, 

kebutuhan perkembangan baik moral maupun spiritual, dan karakteristik perkembangan untuk 

setiap fase perkembangan. 
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Strategi Belajar Mengajar (2 sks) 

Matakuliah Strategi Belajar Mengajar mempelajari strategi pembelajaran yang paling sesuai 

dengan materi, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan agar 

pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. 

 

Histologi (2 sks) 

Matakuliah Histologi mempelajari tentang prinsip dan konsep sel jaringan, organ, dan sistem organ 

manusia. Materi yang dibahas yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, 

sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan sistem kardiovaskular. 

 

Anatomi Tumbuhan (2 sks) 

Matakuliah Anatomi Tumbuhan mempelajari konsep struktur dan perkembangan anatomi 

tumbuhan meliputi struktur sel, jaringan, organ vegetatif, organ reproduktif dan kaitannya dengan 

lingkungan pada kehidupan sehari-hari.  

 

Keanekaragaman Cryptogamae (2 sks) 

Matakuliah Botani Tumbuhan Rendah mempelajari prinsip-prinsip pengelompokan (taksonomi) 

tumbuhan dan tata cara penulisan nama ilmiah tumbuhan serta keanekaragaman tumbuhan dari 

tingkat rendah yang bersel satu sampai bersel banyak dari segi filogenetis, struktur, siklus hidup, 

tempat hidup, pengelompokkan, dan pemanfaatannya. 

 

Keanekaragaman Phanerogamae (2 sks) 

Matakuliah Botani Tumbuhan tinggi mempelajari prinsip-prinsip pengelompokan (taksonomi) 

tumbuhan dan tata cara penulisan nama ilmiah tumbuhan serta keanekaragaman tumbuhan dari 

tingkat tinggi dari segi filogenetis, struktur, siklus hidup, tempat hidup, pengelompokkan, dan 

pemanfaatannya. 

 

Keanekaragaman Vertebrata (3 sks) 

Matakuliah Zoologi Vertebrata mempelajari konsep-konsep dan prinsip dasar taksonomi, 

nomenklatur, dan klasifikasi hewan vertebrata (bertulang belakang) berdasarkan ciri-cirinya serta  



Buku Kurikulum Program S-1 Pendidikan Biologi UNITRI 

membuat sistem klasifikasi hewan berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan secara benar 

berdasarkan prosedur ilmiah. 

 

Kewarganegaraan (2 sks) 

Matakuliah Kewarganegaraan mengajak mahasiswa agar dapat bertindak cerdas serta tanggung 

jawab dalam memecahkan berbagai persoalan hidup dalam kaitannya dengan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan pada nilai dasar pancasila. 

 

Kemampuan Dasar Mengajar (3 sks) 

Matakuliah Kemampuan Dasar Mengajar mempelajari keterampilan baik dalam hal teoritis dan 

praktik dalam hal kemampuan dan keterampilan mengajar bidang studi sains. Hal yang dipelajari 

meliputi cara berkomunikasi, pemberian motivasi dan minat, keterampilan dalam pemberian 

penguatan, variasi dan beberapa keterampilan praktis lainnya dalam mendukung keberhasilan 

pembelajaran. 

 

Mikrobiologi (3 sks) 

Matakuliah Mikrobiologi mempelajari konsep-konsep dalam mikrobiologi, meliputi sifat-sifat dan 

peranan mikroba dalam kehidupan, penerapan konsep mikrobiologi dalam kehidupan sehari-hari 

dan teknik dan prosedur dalam keterampilan dasar laboratorium saat mempelajari mikroba. 

 

Genetika (3 sks) 

Matakuliah Genetika mempelajari konsep dan prinsip dalam genetika Mendel, daar-dasar molekul 

genetika dan genetika populasi. Cakupan mata kuliah genetika meliputi genetika Mendel, 

mekanisme sel, determinasi seks dan pautan seks, pindah silang dan peta kromosom, alel majemuk 

dan gen majemuk, materi genetika dan transfer informasi genetika, mutasi kromosom dan mutasi 

gen, genetika bakteri dan genetika virus, manipulasi DNA dan genetika populasi sebagai pengantar 

evolusi. 

 

Fisiologi Hewan (3 sks) 

Matakuliah Fisiologi Hewan mempelajari konsep dan prinsip-prinsip faal pada hewan avertebrata 

dan vertebrata. Materi yang dipelajri meliputi struktur dan fungsi sel, makanan dan sistem 
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pencernaan makanan, metabolisme, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, ekskresi pada 

hewan invetebrata dan vertebrata, sistem koordinasi saraf, sistem koordinasi hormon, alat indera: 

penglihatan, penciuman, kulit, pendengaran, dan alat keseimbangan. 

 

Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal (2 sks) 

Matakuliah Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal mempelajari potensi hayati dan kebudayaan 

daerah dari lingkungan hidup sekitarnya sebagai kearifan lokal masyarakat menjadi karya ilmiah 

yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar serta menanamkan pada dirinya kecintaan  untuk 

melestarikan kebudayaan dan keanekaragaman hayati. 

 

Botani Tumbuhan Tinggi (2 sks) 

Matakuliah Botani Tumbuhan Tinggi mempelajari prinsip-prinsip pengelompokan (taksonomi) 

tumbuhan dan tata cara penulisan nama ilmiah tumbuhan serta keanekaragaman tumbuhan tingkat 

tinggi dari segi filogenetis, struktur, siklus hidup, tempat hidup, pengelompokkan, dan 

pemanfaatannya. 

 

Ekologi (3 sks) 

Matakuliah Ekologi mempelajari tentang konsep-konsep dasar ekologi, mengkaji tentang 

permasalahan lingkungan berdasarkan konsep ekologi. Mahasiswa diharapkan mampu 

mengungkap persoalan ekologi dan melakukan usaha pelestarian di lingkungan kampus area Kota 

Malang melalui pilot eksperimen fitoremediasi limbah cair dan penanggulangan sampah. 

 

Pendidikan Multikultural (2 sks) 

Matakuliah Pendidikan Multikultural menganalisis konsep warganegara Indonesia yang cerdas, 

memiliki tanggung jawab dan berpartisipasi sebagai warga masyarakat yang multikultur dan warga 

dunia yang berbudaya. 

 

Pembelajaran Berbasis Alam (2 sks) 

Matakuliah Pembelajaran Berbasis Alam mempelajari konsep alam sebagai media dan sumber 

belajar biologi. Melalui matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan 

pembelajaran yang konstekstual berdasarkan lingkungan alam sekitarnya.  
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Perkembangan Hewan (3 sks) 

Matakuliah Perkembangan Hewan mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan hewan, 

mulai proses pembentukan gamet, ovulasi dan fertilisasi, pembelahan segmentasi, perkembangan 

embrio dan perkembangan organ serta faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhinya. 

 

Fisiologi Tumbuhan (3 sks) 

Matakuliah Fisiologi Tumbuhan mempelajari konsep dan prinsip kerja jaringan tumbuhan yang 

meliputi sistem absorpsi dan transportasi, respirasi, nutrisi dan metabolisme, enzim dan hormon 

serta pertumbuhan dan perkembangan. Melalui matakuliah ini mahasiswa juga diharapkan dapat 

menerapkan konsep fisiologi tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Pengembangan Kurikulum Biologi (3 sks) 

Matakuliah Pengembangan Kurikulum mempelajari filosofi konsep dasar, strategi dan model 

pengembangan kurikulum biologi, perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum biologi. 

 

Metode Penelitian (3 sks) 

Matakuliah Metode Penelitian mempelajari konsep, kaidah-kaidah berbagai pendekatan, teknik-

teknik penelitian dan langkah-langkah penelitian baik pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif 

yang didasarkan pada sikap dan metode ilmiah.  

 

Evolusi (2 sks) 

Matakuliah Evolusi mempelajari konsep, prinsip dan proses evolusi , evolusi berbagai mahluk 

hidup, mekanisme evolusi, variasi, filogenetik, bukti evolusi dan dunia masa depan. Mahasiswa 

diharapkan memperoleh wawasan tentang berbagai prinsip dan konsep evolusi, perkembangan 

teori evolusi dari masa ke masa, kemunculan pokariot, protista, tumbuhan, hewan invertebrate, 

vertebrata, dan manusia, mekanisme evolusi yang terjadi di alam, variasi genetic, seleksi alam, 

isolasi reproduksi, asal usul kehidupan dan perkembangan filogeninya, bukti evolusi, mutasi 

sebagai pengarah evolusi, dan dunia masa depan. 
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Wawasan Sosial Budaya Indonesia (2 sks) 

Mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Indonesia ini memberikan wawasan tentang 

keanekaragaman, kesederajatan, dan kebermartabatan manusia sebagai individu dan makhluk 

sosial dalam berkehidupan dan bermasyarakat di Indonesia. Juga memberikan pemahaman tentang 

estetika, etika, dan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjadi pedoman bagi keteraturan dan 

kesejahteraan hidup dalam menata hidup bersama dalam masyarakat. 

 

Assesmen dan Evaluasi (3 sks) 

Matakuliah Asessmen & Evaluasi mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi dan 

menyusun instrumen penilaian pembelajaran biologi sesuai dengan Pedoman Penilaian 

Permendikbud. 

 

Pembelajaran IPA Terpadu (3 sks) 

Matakuliah Pembelajaran IPA Terpadu mempelajari konsep IPA terpadu dan model-model IPA 

terpadu. Mahasiswa diharapkan dapat melakukan analisis kompetensi kurikulum untuk 

menetapkan model keterpaduan, mengembangkan silabus IPA terpadu, mengembangkan RPP dan 

bahan ajar IPA terpadu, serta mengembangkan evaluasi IPA terpadu. 

 

Anatomi dan Fisiologi Manusia (3 sks) 

Matakuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia mempelajari anatomi dan hubungannya dengan 

fisiologi manusia dan fenomena kehidupan untuk bekal melaksanakan tugas profesinya sebagai 

guru biologi. 

 

Metodologi Penelitian Pendidikan (3 sks) 

Matakuliah Metodologi Penelitian Pendidikan mempelajari tentang cara merancang, 

melaksanakan dan melaporkan suatu penelitian pendidikan berdasarkan penguasaan konsep, 

prinsip dan prosedur penelitian yang benar dan ilmiah. 

 

Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Biologi (3 sks) 

Matakuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Biologi mempelajari macam-

macam bahan ajar dan media pembelajaran biologi yang bisa dimanfaatkan dalam proses 
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pembelajaran. Mahasiswa diharapkan dapat membuat bahan ajar dan media pembelajaran biologi 

baik di SMP maupun SMA. 

 

Bioteknologi (2 sks) 

Matakuliah Bioteknologi mempelajari konsep, prinsip dan kajian bioteknologi. untuk menemukan, 

menganalisis, mengembangkan dan memecahkan permasalahan dengan penerapan teknologi. 

 

Seminar Proposal (1 sks) 

Matakuliah Seminar Proposal mengasah kemampuan mahasiswa dalam membahas topik 

penelitian, menyajikan secara tertulis serta mengkomunikasikannya secara mandiri. 

 

Etika dan Pengembangan Profesi Pendidikan (2 sks) 

Matakuliah Etika dan Pengembangan Profesi Pendidik mempelajari wawasan tentang etika dan 

moral, hubungan etika dengan berbagai bidang kehidupan manusia, ruang lingkup kajian etika, 

hati nurani sebagai fenomena moral, makna kebebasan manusia dan hubungannya dengan 

tanggung jawab, permasalahan nilai dan norma, permasalahan hak dan kewajiban, menjadi 

manusia yang baik, lingkup profesi guru, dan pentingnya etika dalam profesi guru. Etika 

merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki seorang pengajar dalam kaitannya dengan 

profesionalisme kerja.  

 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/3 sks 

Matakuliah PPL ini megasah keterampilan mahasiswa dalam kaitannya mengaplikasikan 

pemahaman kegiatan pembelajaran melalui praktik langsung sehingga mampu meningkatkan 

aspek kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial serta merefleksikan hasil kegiatan praktik 

lapangan sebagai evaluasi diri menjadi pendidik profesional 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN)/3 sks 

Matakuliah KKN memberikan keterampilan kepada mahasiswa melalui pengalaman 

langsung/praktek kerja tentang cara-cara mengintegrasikan dan mengamplikasikan berbagai ilmu 

dalam merumuskan serta memecahkan permasalahan pembangunan : Hakekat  masalah, tekhnik 

memecahkan masalah pemangunan, pemecahan masalah pembangunan secara pragmatis 
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berdasarkan ilmu, teknologi dan seni, menggerakkan masyarakat dalam pertisipasinya untuk 

memecahkan masalah pembangunan. 

 

Etika dan Pengembangan Profesi Pendidik (2 sks) 

Matakuliah Etika dan Pengembangan Profesi Pendidik mempelajari tentang konsep-konsep etika 

dan teori etika dalam dunia pendidikan serta kaitannya dengan isu moral di dunia pendidikan. 

Melalui matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang komprehensif 

dari prinsip dan konsep etika dan memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan ke dalam 

problem etika yang terjadi di dunia pendidikan dan profesinya sebagai pendidik. 

 

Skripsi (6 sks) 

Skripsi bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam menuangkan dan menuliskan 

kajian penelitian, memiliki pengalaman belajar untuk menerapkan kaidah-kaidah keilmuan dalam 

mengkaji berbagai masalah tentang keilmuan dan pendidikan biologi (bidang pengajaran) 

 

Pengajaran Remedial  (2 sks) 

Matakuliah Pengajaran Remedial mempelajari prinsip-prinsip pengajaran remedial, diagnosis 

kesulitan belajar siswa, teknik untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa, peleksanaan remedial 

dan penilaian remedial. 

 

Pembelajaran Laboratorium (2 sks) 

Matakuliah Pembelajaran Laboratorium mempelajari konsep dan prinsip pembelajaran berbasis 

laboratorium. Pada matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat merancang dan mengembangkan 

tahapan-tahapan pembelajaran di laboratorium berdasarkan sikap dan metode ilmiah. 

 

Budidaya Hewan dan Ragam Ternak (2 sks) 

Matakuliah Budidaya Hewan dan Ragam Ternak mempelajari konsep dan prinsip pembibitan 

ternak, perkandangan, pakan, reproduksi, pencegahan hama dan penyakit hewan ternak. Melalui 

matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis aneka ternak yang terdapat di 

Indonesia dan melakukan pemeliharaan ternak secara ilmiah dan produktif.  
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Urban Farming (2 sks) 

Matakuliah Urban Farming mempelajari tentang konsep urban farming sebagai upaya 

penghijauan, teknik bercocok tanam di lahan terbatas serta wawasan lainnya dalam mendukung 

kebersihan, tata lingkungan dan upaya penghijauan di kota besar 

 

Bioremediasi (2 sks) 

Mata kuliah Bioremediasi mempelajari prinsip bioremediasi kerusakan lingkungan; pemanfaatan 

mikrobia (bakteri, fungi, konsorsium dan simbiosisnya), mikroalga, makroalga, makrofita maupun 

tumbuhan tingkattinggi untuk perbaikan lingkungan akuatik maupun terestrial; limitasi dan 

perkembangan bioremediasi;bioremediasi dan pengelolaan kualitas lingkungan. 

 

Etnobotani (2 sks) 

Mata kuliah Etnobotani mempelajari pemanfaatan sumberdaya alam bagi kehidupan masyarakat 

sehari-hari. Etnobotani juga mempelajari pemanfaatan tumbuhan berdasarkan kearifan lokal 

daerah mahasiswa masing-masing sehingga dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa lain  

 

English for Biology Teacher (2 sks) 

Matakuliah English for Biology Teacher mempelajari cara berkomunikasi dan membaca jurnal 

penelitian asing. Keterampilan dalam berkomunikasi dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris 

diperlukan mahasiswa untuk mendukung profesionalismenya sebagai seorang tenaga pengajar. 

 

PTK dan Lesson Study (2 sks) 

Konsep dasar, karakteristik, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas dan lesson study, 

identifikasi dan formulasi masalah dalam penelitian tindakan kelas; analisis dalam penelitian kelas 

dan lesson study; format usulan penelitian tindakan kelas dan lesson study; contoh implementasi 

dalam mata pelajaran Biologi. 

 

Biokonservasi (2 sks) 

Matakuliah Biokonservasi mempelajari tentang konsep dasar lingkungan, makna konservasi, 

konsep, nilai dan karakter konservasi. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga dipelajari mengenai 

konservasi nilai, konservasi sumber daya baik sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. 
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Parasitologi (2 sks) 

Matakuliah Parasitologi mempelajari tentang parasitologi secara umum, parasit parasitism, 

simbiosis, peranan parasit dalam pemindahan bakteri dan virus pada manusia, pendekatan ekologi 

dalam mempelajari parasitologi, faktor - faktor yang mempengaruhi kepadatan parasit dan 

distribusinya serta pencegahan dan pengobatan penyakit parasit pada manusia.Mahasiswa sebagai 

calon ilmuan dan calon guru dapat memahami dasar-dasar parasitologi, dalam praktek sehari-hari 

dapat menerapkan kegunaannya baik sebagai penunjang pengajaran biologi maupun yang 

berhubungan dengan kesehatan individu dan lingkungan. 

 

Gizi dan Pangan ( 2 sks) 

Matakuliah Gizi dan Pangan mempelajari wawasan tentang komposisi dan kandungan makanan 

bergizi, penyusunan menu makanan bagi beberapa penderita kelainan dan penyakit serta strategi 

penyajian makanan 

 

Manajemen Berbasis Sekolah (2 sks) 

Matakuliah Manajemen Berbasis Sekolah mempelajari ciri-ciri sekolah yang efektif dalam 

kaitannya dengan manajemen terkait rencana pengembangan sekolah. Manajemen ini diperlukan 

dalam upaya menambah wawasan mahasiswa terhadap manajemen dan pelaksanaan praktisnya di 

lingkungan sekolah. 

 

Pengantar Publikasi Ilmiah (2 sks) 

Matakuliah Publikasi ilmiah mempelajari tentang cara mengomversi tugas akhir menjadi sebuah 

artikel ilmiah, menyunting, serta mempublikasikan artikel ilmiah mahasiswa pada jurnal ilmiah 

nasional, sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa. 

 

Problematika Pendidikan (2 sks) 

Matakuliah Problematika Pendidikan Biologi mempelajari berbagai situasi dan problematika 

pendidikan terutama yang berada di daerah asal mahasiswa, serta memberikan solusi yang tepat 

terhadap problema tersebut.  
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Pembelajaran Berbasis IT (2 sks) 

Matakuliah Pembelajaran Berbasis IT mempelajari cara membelajarkan biologi pada peserta didik 

menggunakan teknologi informasi sesuai era digital 
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XI. SEBARAN MATA KULIAH 

A. Mata Kuliah Wajib (130 SKS) 

No Kode Smt Nama Matakuliah SKS 

1. PBA1201 1 Kimia Dasar 2 

2. PBA1202 Fisika Dasar 2 

3. PBA1203 Matematika Dasar 2 

4. PBA1204 Teknik Laboratorium 3 

5. PBA1301 Biologi Umum 3 

6. PDA1201 Pengantar Pendidikan 2 

7. TBA1201 Bahasa Indonesia 2 

8. TBA1202 Bahasa Inggris 2 

9. TBA1207 Pendidikan Agama Budha 2 

10. TBA1208 Pendidikan Agama Hindu 2 

11. TBA1209 Pendidikan Agama Islam 2 

12. TBA1210 Pendidikan Agama Kristen Katholik 2 

13. TBA1211 Pendidikan Agama Kristen Protestan 2 

14. PBA2201 2 Statistika 2 

15. PBA2202 Biokimia 2 

16. PBA2203 Biologi Sel 2 

17. PBA2301 Keanekaragaman Avertebrata 3 

18. PBA2302 Morfologi Tumbuhan 3 

19. PDA2201 Penulisan Karya Ilmiah 2 

20 PDA2301 Belajar dan Pembelajaran 3 

21. TBA2204 Kewirausahaan 2 

22. TBA2206 Pendidikan Pancasila 2 

23 PBA3301 3 Histologi 3 

24 PBA3302 Kenakeragaman Vertebrata 3 

25 PBA3303 Anatomi Tumbuhan 3 

26 PBA3304 Keanekaragaman Cryptogamae 3 

27 PDA3201 Psikologi Pendidikan 2 

28 PDA3202 Strategi Belajar Mengajar 2 

29 PDA3301 Perkembangan Peserta Didik 3 

30 PBA4201 4 Keanekaragaman Phanerogamae 3 

31 PBA4301 Mikrobiologi 3 

32 PBA4302 Genetika 3 

33 PBA4303 Embriologi dan Reproduksi Tumbuhan 3 

34 PBA4304 Kemampuan Dasar Mengajar 3 
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35 TBA4212 Wawasan Sosial Budaya Indonesia 2 

36 TBA4230 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

37 PBA5202 5 Evolusi  2 

38 PBA5301 Fisiologi Tumbuhan 3 

39 PBA5302 Perkembangan Kurikulum Biologi 3 

40 PBA5303 Metode Penelitian 3 

41 PBA5304 Embriologi dan Reproduksi Hewan 3 

42 PBA5305 Fisiologi Hewan 3 

43 PDA5201 Pendidikan Multikultural 2 

44 PBA6201 6 Bioteknologi 2 

45 PBA6301 Anatomi dan Fisiologi Manusia 3 

46 PBA6302 Metode Penelitian Pendidikan 3 

47 PBA6303 Teknologi Pembelajaran 2 

48 PBA6304 Problematika Pendidikan 3 

49 PBA6305 Ekologi 3 

50 PBB6201 Pembelajaran Berbasis Alam 2 

51 PDA6201 Assesmen dan Evaluasi 2 

52 PDA6202 Etika dan Pengembangan Profesi Pendidik 2 

53 PBA7101 7 Seminar Proposal 1 

54 PBA7301 Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 3 

55 PBA7302 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3 

56 PBA8601 Skripsi 6 

Total 130 

 

B. Mata Kuliah Pilihan (30 SKS) 

KODE Smt Nama Matakuliah  Kode Smt Nama Mata Kuliah 

PBB5201 

Gsl 

Pengajaran Remedial*) 

 PBB4201 

Gnp 

Manajemen Berbasis 

Sekolah*) 

PBB5202 

Pembelajaran 

Laboratorium*) 

 PBB4202 

Pengantar Publikasi Ilmiah 

PBB5203 English for Biology Teacher  PBB6201 Pembelajaran IPA Terpadu 

PBB5204 PTK dan Lesson Study  PBB6202 Pembelajaran Berbasis IT 

PBB5202 

Budidaya Hewan dan 

Ragam Ternak*) 

   

PBB7201 Urban Farming*)    

PBB7202 Biokonservasi*)    

PBB7203 Mikroteknik*)    

PBB7204 Bioremediasi*)    

PBB7205 Etnobotani*)    

PBB7206 Gizi dan Pangan    
* Beban MK pilihan adalah 2 SKS 
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XII. ATURAN KURIKULUM 

a. Setiap mahasiswa wajib mengambil semua mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester 

1-8 dan mendapatkan nilai minimal C. Apabila terdapat mahasiswa yang mendapatkan nilai 

kurang dari C maka mahasiswa  tersebut wajib mengulang pada semester berikutnya. 

b. Rekapitulasi dan komposisi mata kuliah di tingkat prodi adalah sebagai berikut: 

● 124 SKS mata kuliah wajib 

● 30 SKS mata kuliah pilihan 

● 6 SKS skripsi 

c. Jumlah SKS yang harus ditempuh setiap mahasiswa prodi S-1 Pendidikan Biologi UNITRI 

untuk mencapai gelar sarjana adalah 144 SKS dengan komposisi: 

● 27 SKS mata kuliah Universitas 

● 11 SKS mata kuliah Fakultas  

● 106 SKS mata kuliah Departemen/Prodi 
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